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MANUAL PRÁTICO DO MILITAR – 3ª EDIÇÃO – 2017
DR. DIÓGENES GOMES VIEIRA
CAPÍTULO 5 – REPRESENTAÇÃO POR ABUSO DE AUTORIDADE:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
5.8. ESPÉCIES DE PENAS: ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL
Os arts. 6º e 8º tratam das sanções passíveis de aplicação à autoridade civil
ou militar, então vejamos:
Art. 6º. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa civil e penal.
§ 1º A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade
do abuso cometido e consistirá em:
a) advertência;
b) repreensão;
c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e
oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens;
d) destituição de função;
e) demissão;
f) demissão, a bem do serviço público.
§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano,
consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a dez mil
cruzeiros1.
§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos
42 a 56 do Código Penal e consistirá em:
a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses;
c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra
1

. O valor da indenização será arbitrado livremente pelo magistrado.
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função pública por prazo até três anos.
§ 4º As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas
autônoma ou cumulativamente.
§ 5º Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial,
civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena
autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de
natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a
cinco anos.
Art. 8º. A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da
autoridade civil ou militar.
Como visto, dentre outros, está prevista a condenação da autoridade à pena
de detenção até 6 (seis) meses e, inclusive, a perda2 do cargo público.

. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE. PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO E DE INABILITAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE QUALQUER OUTRA FUNÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO CUMULATIVA COM
AS PENAS DE DETENÇÃO E DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART.
118 DO CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO.1. As
instâncias ordinárias cominaram a Waldeniz de Souza, condenado pelo crime de abuso de
autoridade, cumulativamente, as penas de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, multa
e perda do cargo público, bem como a inabilitação para o exercício de qualquer outra função
pública pelo prazo de 3 (três) anos, com fundamento no art. 6.º, § 3.º, da Lei n.º 4.898/65. 2.
Prescrita a pena privativa de liberdade e, por consequência, a pecuniária, deve ser declarada
também a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto à perda do
cargo público. Com efeito, a Lei de Abuso de Autoridade não estabelece normas acerca da
prescrição para a pena funcional nela cominada, assim, em benefício do Réu, impõe-se aplicar
o mesmo prazo utilizado para a pena de detenção e/ou multa, isto é, 2 (dois) anos. 3. Quanto
à inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública, deve-se ter em conta o
comando do art. 118 do Código Penal, que determina que as penas mais leves prescrevem
com as mais graves. E não há dúvida que, no caso, a pena mais rigorosa é a de detenção,
não podendo o prazo prescricional dessa pena exceder a prescrição prevista para a restritiva
de direitos. (STJ - AgRg no REsp nº 982.271/RN - Rel. Ministra LAURITA VAZ - QUINTA
TURMA - julgado em 31.05.2011 - DJe de 28.06.2011)
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